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ΑΠΟΦΑΣΗ  32/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α   Μαΐου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28, συνέρχεται στην 6η/2012 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 24106/26-4-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το 

νόµο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  4)  

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αδαµόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.  
 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Αναζίκος Ιωάννης, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Αδαµόπουλο Ιωάννη.  

  

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Μονοδροµήσεις στην περιοχή της πλατείας Πλεύνας. 

Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέµατος αυτού έχουν προσκληθεί, µε το υπ΄  
αριθµ. πρωτ. 24687/27-4-2012 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
Συλλογικών Οργάνων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του ∆ήµου Καλαµάτας, να 
συµµετάσχουν προκειµένου να διατυπώσουν της απόψεις τους επί του θέµατος, το 
Τµήµα Τροχαίας Καλαµάτας και η ∆ηµοτική Αστυνοµία, εκ των οποίων ανταποκρίθηκε 
το Τµήµα Τροχαία Καλαµάτας εκπρόσωπος της οποίας παρευρίσκεται στη συνεδρίαση. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 7450/13-2-
2012 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ: Μονοδροµήσεις στην περιοχή της Πλατείας Πλεύνας. 
Σχετ.:  Το υπ' αριθµόν 13033/16-6-2010 έγγραφο. 
 
Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο ένας αριθµός κατοίκων της περιοχής γύρω από την 
Πλατεία Πλεύνας ζητούν τη µονοδρόµηση των οδών κοντά στην πλατεία για την 
καλύτερη κυκλοφορία και ασφάλεια των οχηµάτων. 

Μετά από αυτοψίες που πραγµατοποιήσαµε, αλλά και µε βάση το γεγονός ότι οι εν 
λόγω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα όσα προβλέπονται στην 
κυκλοφοριακή µελέτη, µπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόταση των κατοίκων, δηλαδή να 
µονοδροµηθούν οι οδοί Αναξαγόρα, ∆ηµοκρίτου και Ευκλείδου (κάθετες οδοί στην 
Αθηνών) από την Αθηνών έως την Παπαναστασίου. 

Επίσης, θα πρέπει για την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας να διαγραµµιστεί η 
διάβαση πεζών στην Αθηνών (στο ύψος της πλατείας) αλλά και οι διαβάσεις στις 
κάθετες οδούς που µονοδροµούνται. 

Τέλος, θα πρέπει να τοποθετηθεί η κατάλληλη κατακόρυφη σήµανση για τις διαβάσεις, 
αλλά και τη λειτουργία των µονοδρόµων (Ρ-2, Ρ-7, Ρ-27, Ρ-28, κ.λπ. πινακίδες 
σήµανσης). 

Έτσι, εισηγούµαστε τη µονοδρόµηση των οδών Αναξαγόρα (προς νότο), ∆ηµοκρίτου 
(προς βορρά) και Ευκλείδου (προς νότο) µεταξύ των οδών Αθηνών και 
Παπαναστασίου, και τη δηµιουργία διαβάσεων πεζών µε την υλοποίηση κατάλληλης 
κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης, όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο. 
 
Συν/να: 1) Σχέδιο και το υπ' αριθµόν 13033/16-6-2010 έγγραφο. 
 
Κοιν/ση: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 2) Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
 3) Αντ/ρχος κ. Α. Καραγιάννης 
 4) Αντ/ρχος κ. Χ. Ριζάς 
 5) Τµήµα Μελετών 
 
                                                                                              Καλαµάτα      9 - 2 - 2012 
        ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                            Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
 

       ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ακολούθως το λόγο λαµβάνει ο εκπρόσωπος της Τροχαίας Καλαµάτας ο οποίος 
αναφέρει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση επί των παραπάνω αναφερόµενων 
µονοδροµήσεων.  
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθµ. 15/2012 απόφαση του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας µε την οποία διατυπώνεται θετική 
γνώµη επί της παραπάνω εισήγησης, τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του 
Ν.3852/2010,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη µονοδρόµηση των οδών Αναξαγόρα 
(προς νότο), ∆ηµοκρίτου (προς βορρά), και Ευκλείδου (προς νότο), µεταξύ 
των οδών Αθηνών και Παπαναστασίου, και τη δηµιουργία διαβάσεων πεζών 
µε την κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση, σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου7450/13-2-2012 εισήγηση του Τµήµατος Μελετών 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αναζίκος Ιωάννης  

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  

  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος   

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Νιάρχος Αναστάσιος   

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 8 Μαΐου 2012 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


